
HALLO AKKOORD VRIENDEN 
Voor jullie ligt alweer de derde Akkoord jubileumjaar nieuwsbrief. Afgelopen maand hadden we de 
eerste optredens voor dit jaar en onze eerste werkdag. Het jubileumconcert krijgt langzaam steeds 
meer vorm. 

AGENDA 
Hieronder een overzicht van optredens en speciale repetities voor de komende maanden  

 6 april: Voices4Life (11:30 – 22:30 uur) in Capelle aan den IJssel. Uiterlijk om 20:00 moet 
iedereen aanwezig zijn voor het inzingen (maar eerder mag natuurlijk ook). Ons optreden is 
gepland van 21:15 tot 21:40. Kledingvoorschrift: Blauw net als bij CuMa. 
Om 7 uur is Voice Over aan de beurt. Zij komen ons aanmoedigen, dus het zou leuk zijn als 
wij bij hun optreden met zo veel mogelijk mensen aanwezig zijn. 

 Zaterdag 11 mei 10:00 – 14:30 werkdag bij Studio Sisa, Kade 69 in Roosendaal 
 Maandag 10 juni: Skoorenfestival vanaf 13:00, Emile van Loon park, Roosendaal 
 Zaterdag 15 juni: De Fendert Zingt (13:00 - 23:00) in “De Borgh”, Zevenbergen. We horen nog 

hoe laat we aan de beurt zijn. 
 Zaterdag 22 Juni: Werkdag (tijd en plaats volgen nog) 
 Zaterdag 14 september 10:00 – 15:00 werkdag (lokatie volgt) 

Omdat de laatste 2 ensemblerepetities van de dames niet door gegaan zijn, zal daar een nieuwe 
datum voor geprikt worden. 

OPTREDENS 
Ons eerste optreden bij het St.Elizabeth had een wat twijfelachtige start met “Dreamer”, maar kwam 
daarna al snel op gang met “White Rabbit”. Na nog een aantal nummers sloten we af met “Brabant” 

wat door een groot deel van het publiek uit volle borst werd meegezongen en –geklapt. 

 

De sfeer zat er heel goed in, en met een positief gevoel vertrokken we naar “DeWieken” voor de 
algemene ledenvergadering. Er werd gestemd voor 2 bestuursfuncties: Jacqueline blijft nog een 
periode aan als bestuurslid, en Cristel Huijsmans is vanaf dit jaar toegetreden tot het bestuur.  
Gefeliciteerd dames, en veel succes! 



Op 31 maart was de CuMa in “De Kring”. Al vanaf 11 uur begonnen een aantal leden van de PR- 
commissie met het opbouwen van een zilver met lime-groene stand waar ons jubileumconcert 
groots is aangeprezen. Er waren filmpjes van oude optredens en repetities te zien, en dankzij de vele 
sponsors konden we ook nog uitpakken met vele mooie prijzen in het “Akkoord Prijzencircus”. Van 
paraplu tot kaarten voor de Mattheaus Passion en van twisterspel tot online-muzieklessen, er was 
voor iedereen wel iets leuks te winnen. Veel mensen kwamen een poging wagen om de bulls-eye te 
raken op ons veilige dartboard, en velen vertrokken vervolgens met een leuke prijs. 

 

 

Om 4 uur was het tijd om buiten een circlesong te doen waarbij we lekker konden inzingen, en 
meteen een klein voorproefje te geven aan het publiek.  



Als allerlaatsten waren we aan de beurt om in de grote zaal een optreden te verzorgen. Helaas voor 
een wat bescheiden publiek, waarschijnlijk vanwege het late tijdstip. Ondanks dat hebben we een 
superconcert gegeven, inclusief de last-minute pasjes die we 3 dagen daarvoor nog hebben geleerd. 
We kunnen Voices4Life met vertrouwen tegemoet zien, want daar zullen we dezelfde setlist gaan 
zingen, aangevuld met “Wish” en “Cloudbusting”. 

 

 

TIP VAN DE MAAND 

  
 

Hoewel kauwen van eten erg belangrijk is voor je gezondheid, is het over het algemeen niet fijn om 
naar kauwende mensen te kijken of luisteren. Gooi daarom voordat je gaat optreden of repeteren je 

kauwgom weg. (In de vuilnisbak natuurlijk, niet onder je stoel  ) 



WEET JE NOG… 
Jaren geleden kwamen we bij Akkoord ook al mannen tekort, en er werd een grootse actie op touw 
gezet om te werven. Een aantal dames had grote borden gemaakt met posters waarop in hele grote 
letters de tekst “mannen gezocht” stond. Bij sommige leden werden die posters thuis voor het raam 
opgehangen. Bij een van de dames leidde dat tot een verrassend bezoekje van een man die wel 
geïnteresseerd was. Toen het gesprek echter op zingen kwam, bleek dat de poster toch niet helemaal 
goed begrepen was. Zingen in een koor? Nee, daar had hij geen zin in! Het gesprek was daarna snel 
afgerond, en de deur dicht.  

                 

Vroeger zong Akkoord ook nog wel eens in kerstmissen. Jaren geleden, in de Paterskerk, zette Rein 
(de toenmalige pianist) het liedje “Heal the World” veel te hoog in. Het koor liet zich niet kennen en 
begon gewoon te zingen, met piepstemmetjes natuurlijk. Na een tijdje had Herma (de dirigente van 
toen) in de gaten dat er iets niet klopte en sloeg gelukkig af om Rein opnieuw te laten beginnen in de 
juiste toonsoort.  

NIEUWS 
Tijdens de algemene ledenvergadering werd er een mogelijk concert aangekondigd voor einde dit 
jaar: een musical-sing-along in “De Kring”. Helaas is dat optreden vervallen. 

Maar er is wel iets anders op 15 maart 2020: 
Een tijdje geleden is het bestuur door de Kring benaderd met de vraag of akkoord op wil treden met 
het “European Philharmonic”, een groot symfonieorkest dat een repertoire brengen van Queen en 
de Beatles. Zij zochten een groot plaatselijk koor om mee te doen. Na overleg met Annalisa hebben 
we ja gezegd tegen deze mooie uitdaging en dit unieke project. 
Er zullen een aantal nieuwe (vierstemmige) nummers ingestudeerd moeten worden. Uiteraard gaan 
we hier pas na ons eigen jubileumconcert mee beginnen.  
Meer weten over het European Philarmonia? Check this…… 
http://europeanphilharmonia.eu/video/ 
https://www.youtube.com/watch?v=cMIpZ4BdFyk 
http://europeanphilharmonia.eu 

Dus blok 15 maart 2020 nu al in je agenda. Zoek ons op als straks het nieuwe theaterseizoen-boekje  
van de Kring in de bus valt, en bestel alvast kaarten!  ;-) 



DE WERKGROEPEN 
Niemand kan het gemist hebben: De werkgroep kleding (Inge, Esther, Dorine, Karen, Iris, Ineke W, 
Tonny, Anja, Jeanine, Diana en Jan) is al hard aan het werk om bij het jubileumconcert een mooi 
plaatje neer te zetten.  
Tijdens de repetitie van 21 maart hebben alle aanwezigen 3 keuzes gemaakt uit de collectie 
zwart/wit/groene kleding. Hieronder wat plaatjes van keuzemogelijkheden: 

            
 
Er is volop gepast, getwijfeld en tenslotte gekozen. Een week later konden al heel veel mensen hun 
nieuwe blouse, shirt, broek of jurk mee naar huis nemen. 
Ondertussen wordt er ook nog gewerkt aan het zilver spuiten van bijna 50 paar witte gympen! 
Het gaat zeker spectaculair worden als alle kledingstukken ook nog door iedereen met effen zwart en 
wit zijn afgestyled. Mocht je daarvoor online gaan shoppen, vergeet dan niet om gebruik te maken 
van sponsorkliks. (Gebruik de link op de akkoord website) 

 
 

 

COPY VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Omdat we in deze nieuwsbrief zoveel mogelijk informatie willen vermelden, zouden we het fijn 
vinden als jullie alles wat voor het hele koor van belang, interessant of gewoon leuk is, aanleveren op 
nieuwsbrief@akkoord.com 

Ben je met je werkgroep aan de slag gegaan, stuur ons dan een foto of een mailtje waarin jullie 
vertellen waar je mee bezig bent. Het is de bedoeling om elke maand een paar andere werkgroepen 
te presenteren, zodat we allemaal weten waar iedereen mee bezig is.  

Tips, anekdotes of foto’s van vroeger zijn ook altijd welkom! 

 


